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 2 (02علم الفرائض )-النقاية

 عليكم ورحمة هللا وبركاته.السالم 

به اصحأالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و 
 أجمعين، أما بعد:

قواعده النظرية قد تدرك بالحفظ لكن تطبيقاته  ،فكما تعلمون أن علم الفرائض علم نظري عملي
لكن نظرا لضيق  ،تحتاج إلى سبورة وأقالم وما أشبه ذلك ،العملية تحتاج إلى وسائل إيضاح

 افالجهد سوف يكون مناسب ،الوقت وأن هذا العلم بكماله ال يمكن أن يؤخذ في ثالث ساعات
ر  للوقت ونحرص أن نكمل هذا المتن المختصر على وجه إجمالي ويكون لدى طالب العلم تصوُّ

 ،إلى شيء من البسط واإليضاح من خالل الوسائلوأما التفصيلي فكما ذكرت يحتاج  ،لهذا العلم
وعلنا نستدرك شيئا من ذلك عند  ،كل باب من أبوابه يحتاج إلى مسائل تفترض وتكتب وتحل

ومع ذلك يبقى الشرح  ،تبييض هذا الشرح الذي سوف يوزع بإذن هللا تعالى في الدورة القادمة
وحاشية  ،العلم فعليه بالعذب الفائضيعني من أراد أن يستفيد فائدة تامة في هذا  ا،مختصر 

والذي يريد أن يتوسط  ،مطوالت بالنسبة لهذا العلم ، هذهشرح الرحبية ،الباجوري على الشنشوري 
 الجلية  الفوائد -رحمه هللا -لشيخ ابن بازال بأس به ويدرك شيئا منه فيقرأ لويتصور العلم تصورا 

 طالب: ...........

ولكن إذا قرأ  ،المباحث الفرضية وطبع أخيرا وعليه حاشية ال بأس بها نافعةنعم الفوائد الجلية في 
فإذا اعتنى  ،طالب العلم في كتاب الشيخ الفوائد الجلية يقرن به المنظومة الرحبية فهو كالشرح لها

وأما ما يلقى خالل  ،بكتاب الشيخ مع الرحبية مع شرح مختصر من مختصرات الشروح استفاد
ستعجلة يعني في ثالث ساعات هذا ال شك أنه يفيد بقدر ويذكر من سبق له أن هذه الدروس الم
وهناك  ،ألن هذا العلم ينسى ويحتاج إلى تذكير باستمرار ؛يذكره ما نسيه منه ،درس هذا العلم

أنه أول علم يدخل برامج حاسوبية أدخل فيها هذا العلم ولعل علم الفرائض من أوائل بل إذا قلت 
لكن بعد  ،يستفاد أيضا من هذه البرامج ،جله حسابي تنفع فيه هذه الحواسب نفي الحاسوب أل

التطبيق سهل ففإذا ضبطه وأتقنه  ،أن يتأهل طالب العلم من خالل النصوص وكالم أهل العلم
وفيها فائدة  ا،وأنا ال أميل إليها لكن بعض الناس جل عمله عليه ،يكون بواسطة هذه الحواسيب

أراد أن يختبر عمله إذا عرضت عليه مسألة فرضية تركة مثال يقسمها بيده  ونفع للمستعجل ولمن
ثم إذا أراد أن يختبر عمله هل هو صحيح أو غير صحيح  ،على الطريقة المتبعة عند أهل العلم

الفروض المقدرة و  ،وقفنا في درس األمس على الفروض ،ال مانع من أن يختبره بواسطة الجهاز
 ،النصف :فالفروض المنصوصة في القرآن ستة ،ابع ثبت باالجتهادفي كتاب هللا ستة والس

ن شئت فقل ،والسدس ،والثلث ،والثلثان ،والثمن ،والربع  ،ونصف نصفه ،النصف ونصفه :وا 
والثلثان  ،ونصف نصفه الثمن ،النصف ونصفه الربع ،ونصف نصفهما ،والثلثان ونصفهما
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وهو  ،والسابع ثبت باالجتهاد في المسألتين العمريتين ،ونصف نصفهما السدس ،ونصفهما الثلث
أو زوجة وأم وأب فاألم  ،فاألم لها ثلث الباقي ،زوج وأم وأب :ثلث الباقي في المسألتين العمريتين

ن كان بعضهم يرى أن لها الثلث ولو نقص نصيب األب الفرض  ،لها ثلث الباقي باالجتهاد وا 
الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث  ،قابل التعصيبوالمراد بالفرض ما ي ،األول النصف

ذا  ،وقلنا أن الذي يقابل الفرض التعصيب ،مخصوص ال يزيد إال بالرد وال ينقص إال بالعول وا 
شرعا ال يزيد وال ينقص إال في حاالت استثنائية كالرد والعول فإن  امقدر  اكان الفرض نصيب

والورثة بالنسبة لهذين القسمين  -عالىإن شاء هللا ت -التعصيب يزيد وينقص على ما سيأتي
 ،ومنهم من يرث بالفرض فقط ،فمنهم من يرث بالتعصيب فقط ،الفرض والتعصيب أربعة أقسام

ومنهم من يرث بالفرض تارة  ،ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة
يعني يتصور أكثر من ذلك  ،رباعية فالقسمة ،وبالتعصيب تارة وال يجمع بينهما فهذه أربعة أقسام

وبنت  ،والبنت ،للزوج :فالفرض األول النصف وهو لخمسة من الورثة ،يتصور ؟ القساماألمن 
فالزوج  ،وشروطهم عدتها على عدة أرقامهم ،كما قال المؤلفأو ألب  ،واألخت الشقيقة ،االبن

 ،واألخت ألب خمسة ،واألخت ألبوين بأربعة ،وبنت االبن بثالثة ،والبنت بشرطين ،بشرط واحد
 -جل وعال -كما قالفالزوج يستحقه مع عدم الفرع الوارث  ا،كل واحد يزيد عن الثاني شرط

َْولَد َْْولَُكمْ } ْلَُّهنَّ ْيَُكن ْلَّم  ْإِن َواُجُكم  ْأَز  ْتََرَك َْما ُف والمراد بالفرع الوارث  [12]سورة النساء: {نِص 
يعني لو ماتت زوجة عن زوجها وليس لها أوالد هو له أوالد من زوجة  ،للزوج أو للزوجة؟ للزوجة

والبنت  ،نصيبه النصف فهذا األول الزوج يستحقه بشرط عدم الفرع الوارث ؟أخرى كم نصيبه
ب وهو أخوها :تستحقه بشرطين ب في اص ،عدم المعص ِّ طالح الناس اآلن إذا قلت عدم المعص ِّ

ب  السيما  ،يعني؟ ألن بعض األلفاظ العرفية قد تطغى على بعض الناس ماذاقالوا فالن معص ِّ
ب ليس من  ما هو المعصب هذا؟! له يد في العلم يقرأ في كتب الفرائض يقول مع عدم المعص ِّ

بعض  ؟! فيظن أن هذا وصف مؤثر في الفرائض نقول ال، ألنماذا أوزعالن و ما الغضبان دائ
األلفاظ العرفية تطغى في بعض األوقات أو في بعض األزمان حتى يظن تأثيرها عند بعض 

ْ}الجهلة على األحكام مثل ما قلنا في المحروم  ع لُوم  ْمَّ َْحقٌّ َواِلِهم  ْأَم  ْفِي ل ِلسَّائِِلَْوالَِّذيَن

ُرومِْ روم عنده األرصدة في البنوك لكن االستعمال العرفي للمح [25-24]سورة المعارج: {َوال َمح 
نقول  ؟يعطى من الزكاة ،يقولون هذا محروم ،بخيل مقت ِّر على نفسه وعلى ولده ،يستفيد منها ال

ال، ليس هذا المحروم الذي جاء ذكره في النصوص فمثل هذه الحقائق العرفية المعارِّضة للحقائق 
إذا أقسم حلف أو نذر أن  ،بناها على العرفإال في األيمان والنذور فإنها م ،الشرعية ال قيمة لها

عنده أموال في  ها على العرف يعطيها المحروم الذيفاأليمان والنذور مبنا ايعطي محروم
ذا أقسم أال يعطي معصب ؟البنوك فالعرف هو الحكم في هذا ألن األيمان  اأو يعطي معصب اوا 

يقصد  ماذايقصد بالمعصب  ماذاوالنذور مبناها على العرف عند الجمهور ومالك يرده إلى نيته 
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 4 (02علم الفرائض )-النقاية

وقلنا أن لكل واحد شروطه بحسب رقمه  ،البنت تستحقه بشرطين ؟بالمحروم فيرد إلى نيته وقصده
فإن كان لها أخ فال ترث  ،أختها وعدم المشارك وهي ،عدم المعصب وهو أخوها ،في الترتيب

 ،ترث ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض هي مع أخيها للذكر مثل حظ األنثيين ،النصف
يب النصف إنما يكون فصارتا أختين ما يصير النص ةلها مشارك توعدم المشارك ألنه لو كان

عدم المعصب ة شروط: ن رقم ثالثة وتستحقه بثالثوبنت االب ،ن على ما سيأتيالنصيب الثلثي
ذا وجد  ،وعدم المشارك فإذا وجد المعصب صارت عصبة ترث بالتعصيب مع أخيها ،كالبنت وا 

إذا وجد  ،وعدم الفرع األعلى منها يعني من أوالد الصلب ،المشارك على ما سيأتي ورثتا الثلثين
نت النصف، ، ترث البفرع وارث أعلى منها فإن كانت بنت ورثت معها السدس تكملة الثلثين

 :والرابع ،رث بنت االبن السدس تكملة الثلثين على ما سيأتي تفصيله في األبواب الالحقةوت
ب :األخت ألبوين األخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط وعدم  ،وعدم المشارك ،عدم المعص ِّ

 وعدم المشارك وهي ،عدم المعصب وهو أخوها ،من الذكورالوارث وعدم األصل  ،الفرع الوارث
م األصل وكذلك األبناء من باب أولى وعد ،وعدم الفرع الوارث وهي البنت وبنت االبن ،أختها

مسائل  ،ألن إرث اإلخوة مع الجد سيأتي ؛من الذكور من اآلباء واألجدادالوارث وعدم األصل 
ولذا في  ؛"منفردات"والخامسة األخت ألب أو ألب  -إن شاء هللا تعالى -الجد واإلخوة ستأتي

شريطة  ،واألخت ألب ،واألخت ألبوين ،وبنت االبن ،جميعهم عدم المشارك منفردات يعني البنت
ب  ،ولذلك الشرط الثاني عدم المشارِّك ؛أن يكن منفردات تستحقه بخمسة شروط عدم المعص ِّ

ور وعدم األصل من الذك ،وعدم الفرع الوارث كسابقتها والتي قبلها ،وعدم المشارِّك ،كسوابقها
الفرض الثاني  ،هذا ما يتعلق بالفرض األول وهو النصف ،وتزيد عدم األشقاء والشقائق ،الوارث

الزوج والزوجة هل يمكن اجتماعهما؟ يمكن يوجد مسألة  :وأهل الربع صنفان ،نصفه وهو الربع
يموت الزوج والزوجة في سيارة أن في حالة الغرقى والهدمى يمكن  ،يمكن الفيها زوج وزوجة؟ 

 .اجميع

 طالب: ..........

وسيأتي في ميراثهم أن كل واحد يرث من  ،على ما تقدم "موت المعية أو جهل السبق" :ألنه قال
أهل الربع  ،وهذا أشرنا إليه باألمس ،اآلخر من تالد ماله يعني من قديمه ال مما ورثه منه

استحقاقه للنصف بشرط عدمي وهو عدم  وجودي،فالزوج يستحقه بشرط  ،صنفان الزوج والزوجة
ْفَِإن}واستحقاقه للربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث من ولد أو ولد ابن  ،الفرع الوارث

بُعُْ ْالرُّ ْفَلَُكُم َْولَد  ْلَُهنَّ تستحقه بشرط عدمي وهو عدم و الزوجة  :الثاني [12]سورة النساء: {َكاَن
َْولَد َْْولَُهنَّْ} -جل وعال -الفرع الوارث كما قال ْلَُّكم  ْيَُكن ْلَّم  ْإِن تُم  ْتََرك  ا ِْممَّ بُُع ]سورة  {الرُّ

بُعُْْفَِإن}لهن في استحقاق الزوج الربع  وليسلكم  [12النساء: ْالرُّ ْفَلَُكُم َْولَد  ْلَُهنَّ ]سورة  {َكاَن
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ْيَُكنْلَُّكمْ َْولَُهنَّْ}وهنا  [12النساء: ْلَّم  ْإِن تُم  ْتََرك  ا ِْممَّ بُُع فالمنظور إليه في  [12]سورة النساء: {الرُّ
والعامة يخلطون  ،هذا القيد سواء كان بالنسبة للزوج أو الزوجة هو أن يكون للميت ولد ال للوارث

قال أم  ا،أم ليستزوجة  ذا ناقشته فإذا بها زوجته طيب هذهتوفي شخص عن أم وا   :يقول يأتيك
واألحوط أن يطلب منهم صك  ،ولذلك التعجل في قسمة المواريث للعوام يوقع في أخطاء ؛أوالده

وزوجة "يعني مع وجود الفرع الوارث  "لزوجته ولد أو ولد ابنوربع لزوج "قال  ،حصر الورثة
 ،ال ولد وال ولد ابن فهو يستحقه بشرط وجودي وهي تستحقه بشرط عدمي "ليس لزوجها ذلك
جل  -واإلرث كما قال ،ى قاعدة اإلرث وأن المرأة على النصف من الرجلوالمسألة ماشية عل

ْاألُنثَيَي نِِْْللذََّكرِْ} -وعال َْحظ ِ واألم لها نصف األب ولذلك حكم عمر  [11]سورة النساء: {ِمث ُل
وكذلك  ،رضي هللا عنه في العمريتين أن لها ثلث الباقي ويبقى له الثلثان من الباقي لتطرد القاعدة

قد يرد في بعض  ،وهذا أمر مطرد ،الزوجة على النصف من نصيب الزوج ،الزوج والزوجة
لكن القاعدة  ،المسائل ما قد يزيد نصيب األنثى على النصف قليال أو ينقص على حسب الوارثين

والمرأة على النصف من الرجل في الشريعة في خمسة مواضع في " ،والجادة أنها على النصف
هنا المواريث للذكر مثل حظ  "وفي الدية وفي العقيقة وفي الشهادة وفي العتق"ما هنا ك "اإلرث

ينادي دعاة حقوق اإلنسان بمساواة المرأة للرجل مع األسف حتى في الدول التي تنتمي  ،األنثيين
على دية المرأة " :وفي الدية ،في اإلرث ،مجاراة ومداراة ومداهنة لغيرهم ،وتنتسب إلى اإلسالم

من " :وفي العتق "،عن الغالم شاتان وعن الجارية شاة" :وفي العقيقة "،دية الرجلمن نصف ال
فعتق المرأة نصف  "ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار "أعتق عبدا كان فكاكه من النار
َْوامْ ْفَِإن}بقي الشهادة  ،الثواب المرتب على عتق الذكر ْفََرُجل  َْرُجلَي ِن ْيَُكونَا ]سورة  {َرأَتَانِْلَّم 

 ،وثمن لها أي للزوجة أو الزوجات "وثمن لها معه" ،الثالث من الفروض الستة الثمن [282البقرة:
أي مع وجود الفرع  "معه"لها الثمن  ،يعني الزوجة فأكثر سواء كانت واحدة مع وجود الفرع الوارث

تستقل بالثمن إن كانت  ا،أو أربع ا،أو ثالث ،أو اثنتين ،سواء كانت واحدة ،الوارث لها الثمن
من يرث الثمن غير الزوجات  ا،أو أربع ا،أو ثالث ،وتشارك غيرها فيه إن كانتا اثنتين ،واحدة
ذوات النصف األربع ما  "لعدد ذوات النصف"الفرض الرابع  "والثلثان" ،أحد يرث الأحد؟  يوجد

ما عندكم هذا في المتن؟ وقلنا لو النصف  "لعدد ذوات النصف"يدخل فيهم الزوج لماذا؟ يقول 
 ؟خصه بالنساءالذي السبب  ماو  ؟يدخل؟ لماذا؟ ذوات نساء ال أوخمسة األول الزوج يدخل 
وذوات  "لعدد ذوات النصف" ،الزوج يمكن أن يصير اثنين مستحيل ،مستحيل أن يتعدد الزوج

أن  :نات يأخذن الثلثين بشرطينفالب ،واألخت ألب ،واألخت الشقيقة ،وبنت االبن ،النصف البنت
ب وعدم  ،أن يكن اثنتين فأكثر :وبنات االبن بثالثة شروط ،يكن اثنتين فأكثر مع عدم المعص ِّ

 الثالث: الصنف ،كالبنات ، ويزدن شرطا ثالثا وهو عدم الفرع الوارث األعلى منهنالمعصب
يرث النصف األخوات  َمن معالشروط بالتدريج كما فعلنا  :األخوات الشقائق بأربعة شروط
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 ،وعدم المعصب ،أن يكن اثنتين فأكثر :واألخوات ألب بخمسة شروط ،الشقائق بأربعة شروط
كما تقدم في استحقاق الواحدة منهن  ،وعدم األصل من الذكور الوارث ،وعدم الفرع الوارث

كما زدن شرطا خامسا  ،واألخوات ألب يزدن شرطا خامسا وهو عدم األشقاء والشقائق ،للنصف
وعدم  ،وعدم المعصب ،أن يكن اثنتين فأكثر :األخوات ألب ،في استحقاق الواحدة منهن النصف

والخامس من الفروض  .وعدم األشقاء والشقائق ،وعدم األصل من الذكور الوارث ،الفرع الوارث
وألم ليس د ولد األم وثلث لعد"قال عندكم؟  ماذامن يستحق الثلث؟  :المقدرة في كتاب هللا الثلث

أن  :ويستحقونه بثالثة شروط "لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة أو أخوات لعدد ولد األم
ولد األم المراد بهم  ،وعدم األصل من الذكور الوارث ،مع عدم الفرع الوارث ،يكونوا اثنين فأكثر

ولذلك يتصور  ،فهم يرثون بالفرض واإلخوة األشقاء واإلخوة ألب يرثون بالتعصيب ،اإلخوة ألم
مع  ،وقد يتصور سقوط األخ الشقيق وال يسقط األخ ألم ،أن يسقط األخ ألب وال يسقط األخ ألم
هم يشتركون في األم ويزيد الشقيق بالقرب من األب  ،الخالف في المسألة الحجرية والحمارية

 بيه يضعف جانبه أو يقويه؟ فهل قربه من أ

 طالب: ..........

ألن  ؛يعني هل األخ ألم أقوى من األخ الشقيق؟ من أهل العلم من يسقطه ،األصل أنه يقويه
واألخ  ،فإذا استكملت التركة الحقوق سقط نصيبه ،األخ الشقيق عاصب وليس بصاحب فرض

نظر إليهم من حيث المعنى لكن من  ،ألم صاحب فرض فال يسقط إذا طبقنا قاعدة الفرائض
يشترك  أالدع أبانا اتركه كأننا ما نتصف به و اترك  ،حينما قال األشقاء هب أبانا حجرا في اليم

يسمونها الحجرية  والخالف في المسألة معروف وهي التيمعهم في األم؟ فورثهم من ورثهم 
 -كفانا هللا شرها -كن الدنيال ،قالوا هب أن أبانا كان حمارا مع أن هذا فيه سوء أدب ،والحمارية

قالوا هب أن  ،يمنعهم قربهم من أبيهم الذي هو أبو الميترأوا األموال تقسم والذي قد يقولون إذا 
 ،حب الدنيا يوقع فيما هو شر من ذلكو  ،حمار صعبة لكن ،مر سهلاألأبانا كان حجرا في اليم 
وكثير من مشاكل الناس السيما األقارب  ،وأوقع في ترك الصلة والعقوق  ،أوقع في قطيعة الرحم

فمن  ،وما يتصل بالعقوق والصلة والقطيعة كلها سببها في الغالب المواريث واألسبال األوقاف
وتحقيق الهدف الذي من  -جل وعال -ومن كان هدفه ما يرضي هللا ،كان هدفه الدنيا أثرت عليه

عرفنا أنهم يرثون  "لعدد ولد األم" ،مورا ما ينظر إلى هذه األ-جل وعل -أجله خلق العبودية هلل
وعدم األصل من الذكور  ،وعدم الفرع الوارث ،أن يكونوا اثنين فأكثر :الثلث بثالثة شروط

كون الذكر واألنثى سواء ُوجد أخ ألم  -أعني اإلخوة ألم -ولهم خصائص من بين الورثة ،الوارث
أن ذكرهم  ،ض أن للذكر مثل حظ األنثيينوالقاعدة في الفرائ ،وأخت ألم الثلث بينهما بالسوية

 ،والقاعدة أن من يدلي بأنثى ال يرث ،األخ ألم يدلي باألم وهي أنثى ويرث ،يدلي بأنثى ويرث
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فاألم على ما سيأتي  "،أنهم يحجبون من أدلوا به نقصاًنا" ،السيما من الذكور إذا أدلى بأنثى
فإذا وجد جمع من اإلخوة من األم هم يدلون بها  ،ترث الثلث شريطة أال يوجد جمع من اإلخوة

مع من أدلوا  يرثون أنهم " :والرابع ،ولوالها ما ورثوا ومع ذلك يحجبونها من الثلث إلى السدس
 ،األب يرث وأمه ترث باعتبارها جدة ،"ويشاركهم فيه أم األب" ،يرثون معهاو هم أدلوا باألم  ،"به

 ليس هناكترث مع األم؟ ال، أم األب ترث مع األم؟ ال،  أم األب ترث مع األب لكن هل أم األم
األب الذي هو الجد  ،قد ترث مع أب "وأم أب األب" ،جدة ترث مع األم لكن قد ترث مع األب

األم تستحق الثلث بثالثة  "وألم ليس لميتها ولد" :قال ،فترث مع من أدلت به كاإلخوة ألم
هذا يعني عدم الفرع الوارث أو اثنان من و  "ابنليس لميتها ولد أو ولد " :ألنه قال :شروط
يعني عدم الفرع الوارث وأشار إليه  :والشرط الثالث ،عدم الجمع من اإلخوة واألخوات ،اإلخوة

اثنان من اإلخوة أو " :وعدم الجمع من اإلخوة قال "ليس لميتها ولد أو ولد ابن"المؤلف بقوله 
فإذا هلك هالك عن زوجة وأم وابن وثالثة إخوة للزوجة كم؟  "أخوات اثنان فأكثر ولو محجوبين

الثمن زوجة وأم لها كم؟ السدس لماذا؟ لوجود جمع من اإلخوة ولالبن الباقي واإلخوة كم لهم؟ 
ولو "قالوا  ،لهم شيء وليسحرموا أمهم وحجبوها من الثلث إلى السدس  ،لهم شيء ليس

لماذا قال ولو  "كثر ولو محجوبين بشخصوعدم الجمع من اإلخوة اثنان فأ" "محجوبين
الحجب بالوصف هو الحجب بالموانع و  ،ألن الحجب بالصنف ال يؤث ِّر ؛محجوبين بشخص
 ،هذا وجوده مثل عدمه كأنه ما وجد أصال ،واختالف دين ،وقتل ،رق  :الثالث التي تقدمت

العمريتين  أال تكون المسألة إحدى :الشرط الثاني ،بخالف حجب األشخاص على ما سيأتي
 وزوجة وأم وأب فتأخذ فيهما ثلث الباقي. ،زوج وأم وأب :وهما

ن يكننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن زوج وأم وأبُ   وا 
 

 فثلننننننننننننننننث مننننننننننننننننا يبقننننننننننننننننى لهننننننننننننننننا مرتننننننننننننننننب 
ن يكننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن زوج وأم وأبُ    وا 

 
 فثلننننننننننننننننث مننننننننننننننننا يبقننننننننننننننننى لهننننننننننننننننا مرتننننننننننننننننب 

 فصنننننننننننننننننناعداوهكننننننننننننننننننذا مننننننننننننننننننع زوجننننننننننننننننننة  
 

 فننننننننننننننال تكننننننننننننننن عننننننننننننننن العلننننننننننننننوم قاعنننننننننننننندا 
 كملوا. 

.......................... 
 

 ...................قاعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا 
 الكلمة!ذه يقول هحتى الذي لم يحفظ س 

 ، لها من هي؟ األم معه.السدس لها معه

 طالب: ..........



 

 

 
8 

 8 (02علم الفرائض )-النقاية

ألنها تأخذ  ؛أو وجود جمع من اإلخوة ،يعني مع وجود الفرع الوارث "معه"األم تأخذ السدس؟ 
الشرط العدمي وبالشرط  ،من اإلخوةعدم وجود الجمع  وأالثلث مع عدم وجود الفرع الوارث 

طيب  "ارثلها معه وألٍب ويستحقه مع وجود الفرع الو "تنتقل من الثلث إلى السدس  ،الوجودي
لهم  ،لهم أثر على األب ليسال؟ ال،  أوماذا عن الجمع من اإلخوة لو كانوا مع األب؟ يحجبونه 

 ،يعني في مسائل الجد مع اإلخوة -إن شاء هللا تعالى -أثر على الجد على الخالف الذي سيأتي
 "أو ولد ابنوألب ويستحقه مع وجود الفرع الوارث وجد مع ولد " ،أما األب ال أثر لإلخوة عليه

 ،هذا الثالث "وجد مع ولد أو ولد ابن"وعرفنا أنه يستحقه مع وجود الفرع الوارث  "وألب" :قال
األب يحجب  ،ويستحقه الجد مع وجود الفرع الوارث وعدم األب لماذا؟ ألن الجد ال يرث مع األب

لبنت أخذت ألن ا ؛فبنت االبن تأخذ السدس تكملة الثلثين "ولبنت ابن مع بنت صلب" ،الجد
األول عدم المعصب وهو  :النصف فيما تقدم فتأخذ بنت االبن السدس تكملة الثلثين بشرطين

إذا  ،أال يستكمل البنات الثلثين ،وعدم الفرع الوارث األعلى منها سوى صاحبة النصف ،أخوها
ترث  ،وارثة النصف واحدة "ةوألخت ألب مع شقيق" ،استكمل البنات الثلثين سقطت بنت االبن

ب"النصف بالشروط التي تقدمت  وألخت ألب مع شقيقة شريطة أال " "شريطة عدم وجود المعص ِّ
وألخ واحد أو أخت ألم واحدة ألنهم يستحقون الثلث شريطة  "وألٍخ أو أخت ألم ،يوجد المعصب
ألم فإنه يستحقه  األم أو أخت امن أوالد األم سواء كان أخ اأما إذا كان واحد ،أن يكونوا جمع
 ا،ولذلك يكون النوعان واحد ؛ولد األم يشمل األخ واألخت ،ولد األم :وهنا نقول ،بثالثة شروط

وعدم األصل من الذكور  ،عدم الفرع الوارث :ولد األم يستحقه بثالثة شروط ،هو رقم ستةو 
وعدم األصل من  ،ارثعدم الفرع الو  :قلنا يستحق ولد األم الثلث بثالثة شروط ،واالنفراد ،الوارث

ولجدة " ،هنا ال بد أن يكون واحدا ليستحق السدس ،اثنين فأكثر واوأن يكون ،الذكور الوارث
وأن تكون  ،وتستحقه مع عدم األم"ألن األم تحجب الجدة  ؛وتستحقه الجدة مع عدم األم "فأكثر

أم  ،أم وأب األم "أنثيينكذكر بين  وال ترث من أدلت بغير وارث" :ولجدة فأكثر قال "مدلية بوارث
فإذا أدلت به فإنها ال  ،ما ترث؟ ال ترث ألن أب األم ال يرث أوجدة لكن هل ترث  هذه أب األم

وأم أب  ،وأم األب ،وأم أم األم ،قالوا ذكر بين أنثيين هذا ال يرث بخالف أم األم ،ترث مثله
ن علت بمحض  "أم األم :ثوأكثر من يرث من الجدات ثال" ،هذه ترث ألنها تدلي بوارث ،األب وا 

ن علت  "وأم األب"اإلناث  ن علت "وأم أب األب"وا  فإن " ،وأم أب األب ،وأم األب ،أم األم ،وا 
كيف يتساوين في الدرجة؟ فالثلث أثالثا معناه أنهن  "تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثالثا
فإن تساوين في الدرجة " ،وأم أم األب ،وأم أب األب ،ثالث كيف يتساوى في الدرجة أم أم األم

 التقديم يكون بأي سبب؟ يكون بالجهة. "فالسدس بينهن أثالثا ومن قربت منهن فهو لها وحدها

 فبالجهنننننننننننننننننننة التقنننننننننننننننننننديم ثنننننننننننننننننننم بقربنننننننننننننننننننه
 

 بننننننننننننننالقوة اجعننننننننننننننالوبعنننننننننننننندهما التقننننننننننننننديم  
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 فبالجهة من كان أقرب جهة يقدم على غيره.

 فبالجهنننننننننننننننننننة التقنننننننننننننننننننديم ثنننننننننننننننننننم بقربنننننننننننننننننننه
 

 وبعنننننننننننننندهما التقننننننننننننننديم بننننننننننننننالقوة اجعننننننننننننننال 
ال يوجد إال عند الجعبري في  هذا البيت من هذه المنظومة مكتوب في كتب الفرائض كلها ألنه 

طلع على المية الجعبري يعرف هذا البيت ألنه مذكور في كتب من لم يحتى  ،المية الفرائض
 الفرائض كلها.

 فبالجهنننننننننننننننننننة التقنننننننننننننننننننديم ثنننننننننننننننننننم بقربنننننننننننننننننننه
 

 بننننننننننننننالقوة اجعننننننننننننننالوبعنننننننننننننندهما التقننننننننننننننديم  
ن أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس" :هنا يقول  يعني  "ومن قربت منهن فهو لها وا 
كيف تدلي جدة بقرابة هذا واضح لكن  ،عندنا جدتان إحداهما تدلي بقرابة والثانية تدلي بقرابتين

ومتى يتصور مثل  ،كيف تدلي بقرابتين؟ تكون جدة من جهتين من جهة األب ومن جهة األم
لو تزوج بنت عمته.. كيف تدلي بقرابتين إذا  ،إذا تزوج شخص بنت عمته أو بنت خالته ؟هذا

وأبوه الذي هو أبو الزوج أمهما واحدة فهذه تدلي  ،تزوج بنت عمته؟ عمته التي هي أم الزوجة
ابته تدلي ناس أجانب ليسوا من قر ألكن لو تزوج بنت  ،بقرابتين من جهة األب ومن جهة األم

ر أن تكون الجدة تدلي بقرابتين ،؟ بقرابة واحدةبماذا ألنه إذا تزوج  ؛أو تزوج بنت خالته فمتصوَّ
 ،بنت خالته فأم خالته وأم أمه واحدة فهي تدلي حينئذ بالقرابتين من جهة األب ومن جهة األم

أي الجدة ألب  يعني تحجبها يعني الجدة ألن الكالم على الجدات "تسقطها"و رحمه هللا  :قال
أي  "وتسقط غيرها"يعني أقرب منها  ،يعني جدة قربى مطلقا "ألب قربى هاجدة قربى وتسقط"

جدة قربى "أم األب وأم أب األب  :يعني الجدة ألب "وتسقطها" "قرباها ال قربى األب"الجدة ألم 
سواء كانت من جهته من جهة األب أو من جهة األم لماذا؟ ألن جانب األمومة في  "مطلقا

أو مفهوم  ،الجدة أنثى فجانبها أقرب إلى األمومة من جانب األبوة ،الجدات أقوى من جانب األبوَّة
سواء كانت من  "وتسقطها ألٍب قربى مطلقا"أي الجدة ألٍب  "وتسقطها" :مفهوم؟ ألنه يقولب ليس

قرباها تسقط "أي الجدة من الجهة األخرى جهة األم  "،وغيرها"ب أو من جهة األم جهة األ
بينما من جهة األم تسقط  ،يعني أما القريبة من األب ال تسقط البعيدة من جهة األم ،"البعدى

 "وتسقطها" :تفك قالأن يعني ال بد  ا،العبارة معصورة عصر  ،الجدة ألب مطلقا تأملوا في العبارة
لكن ماذا عن الجدة  ،أي سواء كانت من األب أو من األم "جدة قربى مطلقا"الجدة ألب تسقطها 

ال القربى من جهة األب لماذا؟ ألن أصل  ،من جهة األم؟ ال يسقطها إال القربى من جهة األم
ما  أوال؟ يرثن  أوجهة األم مع وجود األم صح  منوال يرث جدات  ،اإلرث في هذا الباب لألم

لكن مع وجود األم ال يمكن وقد ترث الجدة مع وجود األب  ،ثن؟ ال يرثن مطلقا مع وجود األمير 
ولذلك  ؛فالجدات من جهة األم أقوى من الجدات من جهة األب ،أن ترث فصار جانب األم أقوى 
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إذا كانت أقرب منها مطلقا سواء  "تسقطها جدة قربى مطلقا"أي الجدة ألب أو  "وتسقط" :قال
 ؟بينما لو كانت الجدة من جهة األم ما الذي يسقطها ،كانت من جهة األم أو من جهة األب

هذه بداية باب الحجب  ؟بظاهر ليس أوظاهر  ،القربى من جهة األم ال القربى من جهة األب
 ؛تي في الفرائضوهو باب عظيم في الفرائض حتى قيل يحرم على من لم يعرف الحجب أن يف

ومنه الحاجب الذي يمنع الناس من الدخول إلى  ،المنع :والحجب لغة ا،ألنه قد يور ِّث محجوب
يعني  "منع من قام به سبب اإلرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه" :واصطالحا ،المحجوب

ر حظيه ومن أوف ،من اإلرث بالكلية يسمونه حجب حرمان ،من اإلرث بالكلية أو من أفر حظيه
الوالء موجود  ،القرابة موجودة هذا سبب "منع من قام به سبب اإلرث" ،يسمونه حجب نقصان

والسبب موجود لكن وجد مانع وهو وجود الحاجب الذي يحجبه من إرثه بالكلية أو  ،وهذا سبب
 :"والحجب عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين" ،حجب حرمان أو حجب نقصان ،من أوفر حظيه

هذا يسمونه حجب  ،"واختالف الدين ،والقتل ،الرق  :بموانع اإلرث الثالثة أوصافحجب "
 اتصف بالوصف المانع من اإلرث كما تقدم. ،أوصاف

 ويمننننننننننننننننع الشنننننننننننننننخص منننننننننننننننن المينننننننننننننننراث
 

 واحنننننننننننننننننننننندة مننننننننننننننننننننننن علننننننننننننننننننننننل ثننننننننننننننننننننننالث 
 ديننننننننننننننننننننننننننننرق وقتنننننننننننننننننننننننننننل واخنننننننننننننننننننننننننننتالف  

 
 فننننننننننننننننننافهم فلننننننننننننننننننيس الشننننننننننننننننننك كنننننننننننننننننناليقين 

 
 

فيه شخص يحول بين من قام به السبب وبين  ليسحجب األوصاف  ،"حجب أشخاص"الثاني 
لم يتصف بوصف من موانع  "حجب أشخاص" :القسم الثاني ،إرثه لكن فيه وصف اتصف به

حجب  ،أو كون جهته أقرب ،أو كونه أقوى منه ،اإلرث لكنه وجد شخص حجبه لكونه أقرب منه
األبوان  :ستة ان وهذا يأتي على جميع الورثة إالا حجب حرم" :وينقسم إلى قسمين"أشخاص 

 ليس لكال يمكن بحال من األحوال أن يوجد أب ويقال له توكل على هللا  "والولدان والزوجان
 ،ال يمكن بحال حجب حرمان لكن قد ينقص نصيبه حجب نقصان ،أو ابن أو بنت ،عندنا شيء
ال يمكن بحال أن  ،متصور في حق جميع الورثة إال األبوان األب واألمو رمان يتأتى فحجب الح

يعتريها حجب  ،لكن قد تنزل من الثلث إلى السدس ،أو األب ،يقال لألم وهللا ما عندنا لك شيء
االبن والبنت بأي حال من األحوال ال يمكن أن يقال الولد ما  :"الولدان" ،وكذلك األب ،النقصان
بدال من  ،لكن قد ينقص نصيبه وكذلك البنت قد ينقص نصيبها ،البنت ال بد أن يرث أوله شيء 

فتستحق ثلث الثلثين  اثالث نَّ ، وقد يكثلث يعني مع شريكتها بالثلثينالنصف تستحق الأن تستحق 
الزوج وارث ال  "والزوجان" ،ا في االبن إذا تعدد الفرع الوارثوقل مثل هذ ،ل نصفه وهكذابد

وهذا يأتي على  "وحجب نقصان" ،وكذلك الزوجةألبتة ال يمكن حجبه حجب حرمان  ،محالة
وجد أبيه عن جده  ،هلك هالك عن جده والد أبيه "فيسقط الجدا أٌب أو جد أقرب منه"جميع الورثة 

ر عندنا اسم رباعي زيد بن عمرو بن بكر بن  ،ووالد أبيه وجد أبيه ،الذي هو والد أبيه المباشِّ



 

 

 

 

 

1

1  
11 

 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وعندنا جدان الجد األول والجد الثاني وكالهما متوفَّى، هو األب  ، وعمرو الذيخالد الهالك زيد
فإذا وجد األب الذي هو  "ويسقط الجد أب أو جد أقرب منه"األقرب  ؟موجود من يرث منهما

ذا وجد خالد أسقط الذي فوقه  ،عمرو سقط الجد الذي هو خالد ويسقط ابن " "أو جد أقرب منه"وا 
لكن بنت االبن لماذا ال تسقط بالبنت؟ فترث معها في  ،االبن ابن   يسقط ابنَ  "االبن ابٌن لقربه

 الصور التي تقدمت؟ 

 طالب: ..........

 هو؟ ما

 طالب: ..........

قلنا مادام ابن االبن يسقط باالبن فلماذا ال تسقط مسألة بالرأي ال ، لكن إذا نظرنا إلىتكملة الثلثين
 ،بالباقين عالقةلها  فليسإذا استوفت فرضها ف ،ألن البنت صاحبة فرض ؟بنت االبن بالبنت

والبنت صاحبة فرض تأخذ  كل الباقي فال يترك لمن دونه شيئا، االبن صاحب تعصيب يأخذ
 ،ا الفرق بين صاحب الفرض والتعصيبوعرفن ،وهذا هو الفرق  ،نصيبها وتترك الباقي لغيرها

ال فيأخذ الباقي من بعد الفروض لكن  ،صاحب التعصيب من لو استقل أخذ جميع المال وا 
 ،قد يأخذ الباقي بالرد على ما سيأتي إذا لم يوجد غيره ،صاحب الفرض يأخذ نصيبه فحسب

يسقطهم  أو ألب أو ألمسواء كانوا ألبوين يعني أشقاء  "وابن االبن ابٌن لقربه ويسقط اإلخوة"
ولذلك  ؛وكذلك عدم الفرع الوارث ،عدم األصل من الذكور الوارث :وذكرنا في شروطهم "األب"

ما  "أب وابنه ملحق به إجماعا"يعني ألبوين أشقاء أو ألب أو ألم  "يسقط اإلخوة مطلقا" :قال
يسقطه "اد به األخ ألب والمر  "واألخ غير الشقيق" ،األب واالبن وابن االبن ؟الذي يسقط اإلخوة

وغير الشقيق يسقطه " ،كما تقدم في ميراث األخوات ألب عدم األشقاء والشقائق "األخ الشقيق
ويسقط اإلخوة ذوي " ،ألنه أقوى منه ؟يعني األخ ألب يسقطه األخ ألبوين لماذا "األخ الشقيق

 :يعني الماضون الذين تقدم ذكرهم "الثالثة ستة ويسقط اإلخوة ذوي األم"يعني اإلخوة ألم  "األم
 ميسقطه "أب وابن وابنه" ،في سقوط اإلخوة األشقاء وألبذكرهم تقدم  الذيناألب واالبن وابنه 

الفرع  "البنت"ويسقطهم أيضا  ،هذا هو الرابع "الجد"ويسقطهم اإلخوة ألم أيضا  ،الثالثة هؤالء
 ،واالبن ،األب :اإلخوة ألم ستة ؟األم ما الذي يسقط ذوي  "بنت االبن"ويسقطهم أيضا  ،الوارث

الضمير يعود على أقرب مذكور التي هي  "وهي"ستة  ،والجد ،وبنت االبن ،والبنت ،وابن االبن
ألنا قلنا أن بنت االبن ترث  "تسقط بعدد بنت ثنتين فأكثر"أي بنت االبن  "وهي"َمن؟ بنت االبن 

، فإذا وقد ترث مع وجود البنت الوارثة للنصف السدس تكملة الثلثين ،مع عدم وجود الفرع الوارث
واحدة تأخذ النصف بنتين يأخذن الثلثين لبنت االبن نصيب؟ ال، ولذلك  تكون ل ما تعدد البنات بد
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يعني إن استكمل البنات الثلثين فبنت  "تسقط بعدد بنت ثنتين فأكثر"يعني بنت االبن  "وهي" :قال
ء ما لم يعصْبها ابن ابن وهو أخوها أو ابن عمها الذي هو في درجتها أو االبن ليس لها شي

فإذا  ،يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو ابن عمها الذي أنزل منها ،أنزل من ذلك
وكذا أخوات ألب مع " ،وجد من يعصبها كم تأخذ؟ تأخذ معه الباقي بالتعصيب بعد ثلثي البنتين

، ألنه تقدم في األخت ألب أنها تأخذ السدس مع األخت الشقيقة تكملة الثلثين "أخوات ألبوين
ب مع أخوات ألبوين يسقطن إذا لم ألوكذا أخوات " ،بنت الصلبمثل ما يقال في بنت االبن مع 

يعني  "لكن إنما يعصبها"لكن أخت ألب تختلف عن بنت االبن  "يكن معهن من يعصبهن
مثل بنت االبن يعصبها ابن عمها سواء كان بمنزلتها  ليست "بن أخأخ ال ا"األخت إنما يعصبها 

 "بل تسقط به ويختص بالباقي"أو أقرب منها ال، هذه إنما يعصبها أخوها وال يعصبها ابن أخيها 
أي  "وهي"واضح الفرق؟  ،بخالف بنت االبن فيعصبها من في درجتها أو أنزل منها كما سبق

ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين إذا كانتا اثنتين يعني  "بنتتسقط ببنت أو بعدد "بنت االبن 
ن استغرقا ما لم يعصبها ابن ابن الذي هو ابن أخوها ، تسقط بنت االبن ألن الثلثيالبنات الصلب

أليس بمنزلة ابن عم  ؟لماذا ال يعصب األخت ابن أخ ،أو ابن عمها في درجتها أو أنزل منها
تتعدى بخالف جهة األخوة أضعف فال فالبن ال، جهة البنوة أقوى أنزل من منزلة البنت بنت ا
وكذا أخوات ألب مع أخوات ألبوين يسقطن إذا لم يكن معهن من " ،يتعدى أثرها إلى غير األخ

يعني  "لكن إنما يعصبها"هذا استدراك بحيث ال يظن أنهن مثل بنات االبن  "يعصبهن لكن
نها درجة كما قلنا في بنت االبن أنه يعصبها من هو يعني أنزل م "أخ ال ابن أخ"األخت ألب 

بل "ألنها وارثة بالتعصيب ووارثة في الفرض  "بل تسقط به ويختص بالباقي"أنزل منها درجة 
 كما سبق. "تسقط به ويختص بالباقي بخالف بنت االبن فيعصبها من في درجتها أو أنزل منها

 لى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وع

  


